
 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

﷽ 

 

 وبعد: ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،احلمد هلل رب العاملني

كتبها بعد غدر صحوات الردة  ،فهذه رسالة للشيخ محد احلميدي فك اهلل أرسه وحفظه

وملا تبني الشيخ من ضلوع بعض اجلامعات التي  ،والدياثة بمجاهدي الدولة اإلسالمية

 ،يف تلك الغدرة –الشام القاعدة يف  –تصف نفسها باإلسالمية وضلوع جبهة النرصة 

وقدر اهلل أن تصل متأخرة  ،كتب الشيخ هذه الرسالة ؛ومشاركتهم يف قتال املوحدين

 . –فرج اهلل عنه  –لظروف الشيخ يف سجنه 

  .علها تصل لذي عقل بتلك اجلامعات ؛ننرش هذه الرسالة القيمة ؛ا لوصية الشيخفتنفيذ  
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وال عدوان إال  ،والعاقبة للمتقني ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني

شهد أو ،وأنه ال معبود بحق سواه ،وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له ،عىل الظاملني

وجاهد يف اهلل  ،ونصح األمة ،دى األمانةوأ ،أشهد بأنه بلغ الرسالة ،عبده ورسوله اأن حممد  

فصلوات اهلل وسالمه عليه وعىل سائر أنبياء اهلل  ،حق جهاده حتى أتاه اليقني من ربه

 أما بعد:  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وريض اهلل عن صحابة رسوله ،ورسله

واحلذر  ،دماء املسلمنيعدم التساهل يف با نفيس ومجيع إخواين املسلمني فهذه رسالة أذكر هب

 حك جك مق ُّٱ: وجل عنها قال اهلل عز !فإهنا مسألة عظيمة ؛من الدخول يف فتنتها

فهذه وصية من اهلل  ١٥١األنعام:  َّ جم هل مل خلحل جل مك  لك خك

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وقال تعاىل ،ينهانا ويوصينا بذلك ،الرمحن الرحيم

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

وال ذنب أعظم بعد  ٣٢املائدة:  َّ ٰرٰذ  يي ىي مي خي حي جي

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قال تعاىل ؛الكفر والرشك من قتل النفس املسلمة بغري حق



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

بن وعن عبد اهلل ، اآلية ٦٨الفرقان:  َّىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

أن تدعو هلل ندا  : "قال أي الذنب أكرب عند اهلل؟؛ رسول اهلل يا :قال رجل مسعود ؓ

 ثم أي؟ :قال"، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: "قال ثم أي؟ :قال"، وهو خلقك

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: وجل تصديقها فأنزل اهلل عز"، ثم أن تزين بحليلة جارك: "قال

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

: حيث قال ملسو هيلع هللا ىلصوكام أخرب النبي ، ٨٦ومسلم ٦٨٦١البخاري ٦٨الفرقان:  َّ مي خي  حي

 والسحر، ،الرشك باهلل: "قال وما هن؟؛ رسول اهلل يا :قالوا ، املوبقات" اجتنبوا السبع"

 ،والتويل يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم وأكل الربا، ،ل النفس التي حرم اهلل إال باحلقوقت

من حديث أيب  ٨9ومسلم٦٨٥7البخاري" وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت

فقال  ؛ذلك بأشد الوعيدوتوعد عىل  ،وقد حرم اهلل دم املسلم يف كتابه، هريرة ؓ

  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ: تعاىل

 وعن أيب هريرة ؓ 9٣النساء:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من

م: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  رواه " دمه وماله وعرضه ؛كل املسلم عىل املسلم حرا

فعن  ؛وأن املؤمن حقا  هو من أمنه الناس عىل أمواهلم ودمائهم وأعراضهم ،٢٥٦4مسلم

 "املؤمن من أمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فضالة بن عبيد ؓ

املسلم : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  وعن أيب هريرة ؓ ،٣9٣4وابن ماجه  ٢١\٦ أمحد
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" واملؤمن من أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم ،من سلم املسمون من لسانه ويده

 .وبوب عليه باب صفة املؤمن499٨ائيوصححه والنس٢٦٢7والرتمذي ٢79\٢أمحد

وإن استحسن  ،عظم هذه املسألة والدخول يف فتنتها : اما تقدم وما سيأ ي إن شاء اهللفتبنّي 

يتمثلوا  كانوا يستحبون أن :قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب ؛اإلنسان ظاهرها فإهنا رش

 :قال امرؤ القيس؛ هبذه األبيات عند الفتن

ناها عىل عهد رسول اهلل  :واتق هذه الفتنة قال الزبري ؓ وأيب بكر وعمر  ملسو هيلع هللا ىلصإّنا قرأ

مل  ٢٥األنفال:  َّخك حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱ: وعثامن

ترّضك  "ال :قال حذيفة ١٦٥\١أمحد نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منّا حيث وقعت.

فتلك  !إنام الفتنة إذا اشتبه عليك احلق والباطل فلم تدر أهياّم تتبع ،عرفت دينك الفتنة ما

أسأل اهلل أن أكون قد ُهديت  ،فهذه مقدمة لفصول سأذكرها ٣7٢٨١٨الفتنة" ابن أيب شيبة 

 ها.وسددت في

 



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ:قال تعاىل

وهذا وعيد شديد فيمن  9٣النساء:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 ،األلباب وينزعج منه أولو ،وتنصدع له األفئدة ،ترجف له القلوب ،قتل مؤمنا  متعمدا  

ئر أعظم بعد الرشك وعيد يف كبرية من الكبا فلم يأت   ،ستوحش أولو األبصاريوخياف منه و

ومجع يف حجة الوداع حمذرا  من هذا الذنب  ،يف أعظم موقف ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام  ،من هذا الوعيد

قال له  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فعن جرير بن عبد اهلل البجيل ؓ ؛العظيم واجلرم الوخيم

رضب بعضكم ال ترجعوا بعدي كفارا  ي: "ثم قال"، استنصت الناس: "يف حجة الوداع

 7077البخاري بمثله. ¶. وعن ابن عمر ٦٥ومسلم 70٨0البخاري" رقاب بعض

ال ترجعوا بعدي كفارا  يرضب بعضكم رقاب  !وحيكم أو ويلكم" :بلفظ ٦٦ومسلم

ال ترتدوا بعدي كفارا  يرضب : "ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال ¶وعن ابن عباس "، بعض

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  وعن أيب بكرة ؓ . 7079البخاري " بعضكم رقاب بعض

مءإن دما: "خطب الناس ثم قال فيها  ،كم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرا

مهللا : "قال ،نعم قلنا:؟!"، أال هل بلغت ،كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

ا ال ترجعو: "ثم قال"، فإنه رب ُمبّلغ يبَلُغُه من هو أوعى له ؛فليبّلغ الشاهد الغائب ،اشهد
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ب عىل وقد بوّ  ١٦79ومسلم707٨البخاري" بعدي كفارا  يرضب بعضكم رقاب بعض

ال ترجعوا بعدي كفارا  : "ملسو هيلع هللا ىلصهذه األحاديث البخاري يف كتاب الفتن "باب قول النبي 

ذهبت ألنرص هذا الرجل  :وعن األحنف بن قيس قال ."يرضب بعضكم رقاب بعض

أريد نرص ابن عم رسول : قلت :قال أين تريد يا أحنف؟ :فقال فلقيني أبو بكرة ؓ

: يقول ملسو هيلع هللا ىلصفإين سمعت رسول اهلل  ؛رجع؛ ايا أحنف :فقال يل :قال، ــ يعني عليا  ــ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

هذا  ؛رسول اهلل يا :قلت :قال"، إذا تواجه املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار"

ويف لفظ  .٢٨٨٨ومسلم٣١البخاري " إنه قد أراد قتل صاحبه: "قال القاتل فام بال املقتول؟

فهام عىل جرف  ؛إذا املسلامن محل أحدمها عىل أخيه السالح: "قال ملسو هيلع هللا ىلصعند مسلم أن النبي 

إذا تواجه : " 70٨٣ويف لفظ للبخاري " فإذا قتل أحدمها صاحبه دخالها مجيعا   ،جهنم

ن فع ؛بظهور ذلك وكثرته ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب النبي "، املسلامن بسيفيهام فكالمها من أهل النار

ال تذهب الدنيا حتى  ؛والذي نفيس بيده" :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال أيب هريرة ؓ

وكيف يكون  :فقيل"، وال املقتول فيم ُقتل، يأ ي عىل الناس يوم ال يدري القاتل فيم قتل

فاحذر من نزغة الشيطان  .٢90٨مسلم" القاتل واملقتول يف النار؛ اهلرج: "قال ؟ذلك

ئه أن يوقع  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قال فعن معاوية ؓ ؛املهلكةك يف هذه اوإغوا

" كل ذنب عسى اهلل أن يغفره إال الرجل يموت كافرا  أو الرجل يقتل مؤمنا  متعمدا  : "يقول

. وعن ابن عمر 4٢70ومثله عن أيب الدر داء عند أيب داود .٣9٨9النسائي 99\4أمحد
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مل يصب دما   ه ماال يزال املؤمن يف فسحة من دين" :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال ¶

ما   إن من ورطات األمور التي ال خمرج ملن أوقع نفسه  :قال ابن عمر .٦٨٦٢البخاري" حرا

م بغري حّله". :فيها أن النبي  ¶وعن ابن عباس  .٦٨٦٣البخاري "سفك الدم احلرا

، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ملحد يف احلرم :أبغض الناس إىل اهلل ثالثة: "قال ملسو هيلع هللا ىلص

 :قال وعن أيب موسى ؓ .٦٨٨٢البخاري" وُمّطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه

ال : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال بىل،: قلنا؟ حيدثناه ملسو هيلع هللا ىلصأال أحدثكم حديثا  كان رسول اهلل 

فقال "، القتل القتل: "قال وما اهلرج؟ ؛رسول اهلل يا :قلنا"، تقوم الساعة حتى يكثر اهلرج

فقال  ،إنا نقتل اآلن يف العام الواحد من املرشكني كذا وكذا ؛اهللرسول  يا :بعض املسلمني

حتى يقتل الرجل جاره  ،ولكن يقتل بعضكم بعضا   ،ليس بقتل املرشكني: "ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بته  ؟ومعنا عقولنا ذلك اليوم ؛رسول اهلل يا :فقال بعض القوم"، وأخاه وابن عمه وذا قرا

وخيلف له هباء من الناس ال  ،أكثر ذلك الزمانتنزع عقول  ال: "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 :ثم قال أبو موسى األشعري"، حيسب أكثرهم أهنم عىل يشء وليسوا عىل يشء ،عقول هلم

يل ولكم منها خمرج إن أدركتنا فيام عهد  ايم اهلل ما، ووايم اهلل إين ألظنها مدركتي وإياكم

وعن  .٣9٥9وابن ماجه  ٣7٣7٣شيبة  ابن أيب .إال أن نخرج كام دخلنا فيها ملسو هيلع هللا ىلصإلينا نبينا 

ثم تاب وآمن  ،سئل عمن قتل مؤمنا  متعمدا   ¶سامل بن أيب اجلعد أن ابن عباس 

: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل ؟! وأنّى له التوبة: فقال ابن عباس، وعمل صاحلا  ثم اهتدى
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". قتلني؟ سل هذا فيم ؛أي رب جييء متعلق بالقاتل تشُخُب أوداجه دما  فيقول:"

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن ابن مسعود ؓ .٢٦٢١وابن ماجه 4004والنسائي ٢٢٢\١أمحد

، مل قتلته؟": "فيقول اهلل له، هذا قتلني ؛رب يا جييء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول:: "قال

إن : بيد الرجل فيقول اوجييء الرجل آخذ   "،فإهنا يل" فيقول:، قتلته لتكون العزة لك :فيقول

إهنا ليست "ففيقول: ، لتكون العزة لفالن :فيقول، مل قتلته؟": "له فيقول اهلل ،هذا قتلني

قلت  :. وعن أيب عمران قال١٦٨0٢والبيهقي 400٢النسائي" فيبوء بإثمه "لفالن

فلعّلك تريد أن  :قال ،ن الزبري عىل أن أقاتل أهل الشامإين بايعت اب :جلندب ؓ

إنه ال  :قلت ،باملك يأفتد :قال ،لنفيس ما أريد ذاك إال :قلت :قال أفتاين جندب؟ :أتقول

وإن فالنا  أخربين أن رسول  ،غالما  حزّورا   ملسو هيلع هللا ىلصإين قد كنت عىل عهد النبي  قال: يقبل مني،

، سله فيام قتلني ؛رب جييء املقتول يوم القيامة متعلقا  بالقاتل فيقول: يا: "قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ٣7٣\٥أمحد .لك الرجلال تكن ذ ؛فاتق اهلل قال جندب: "،يف ُملك فالن فيقول:

أول ما ُيقىض : "ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :قال بن مسعود ؓوعن عبد اهلل  .400٣والنسائي

إين ألطوف  :. وعن سعيد بن ميناء قال١٦7٨ومسلم ٦٥٣٣البخاري" بني الناس يف الدماء

أعظمتم ما  ؛أي سعيد :إذ قال ،بعد حريق البيت ¶بالبيت مع عبد اهلل بن عمرو 

 عبد الرزاق .دم املسلم يسفك بغري حقه قال: وما أعظم منه؟ قلت: :قال ؟صنع البيت

 قتل املسلم أعظم عند اهلل من زوال الدنيا. قال: ¶. وعن عبد اهلل بن عمرو 9٢49
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من قتل " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال وعن عبادة بن الصامت ؓ .٣99٣النسائي

أبو " فاعتبط  بقتله ــ مل يقبل اهلل منه رصفا  وال عدال   :ويف لفظ مؤمنا  فاغتبط بقتله ــ

الذين  :قال"؛ اعتبط أو اغتبط بقتله: "وفّّس حييى بن حييى الغساين قوله .4٢70داود

أبو داود  .فيقتل أحدهم فريى أنه عىل هدى فال يستغفر اهلل من ذلك ،يقاتلون يف الفتنة

ال يزال املؤمن : "أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصهلل عن رسول ا ¶وعن عبادة وأيب الدر داء  .4٢7١

ما   معنقا  صاحلا  ما ما  بّلح ،مل يصب دما  حرا ومعنى  ،4٢70 أبو داود" فإذا أصاب دما  حرا

م ،نقطع بهاأي أعيا و :بّلح  .يريد وقوعه يف اهلالك بإصابة الدم احلرا

ملسو هيلع هللا ىلص

فلم حيسنوا أن  ،خالد بن الوليد إىل بني جذيمة ملسو هيلع هللا ىلصبعث النبي  :قال ¶عن ابن عمر 

: ،أسلمنا :يقولوا   ،فجعل خالد يقتل ويأرس ودفع إىل كل منا أسريه ،صبأنا صبأنا فقالوا

 ملسو هيلع هللا ىلصفذكرنا ذلك للنبي  ،حايب أسريهواهلل ال أقتل أسريي وال يقتل رجل من أص :فقلت

وقد بوب عىل ، 7١٨9البخاري مرتني." اما صنع خالد بن الوليد مهللا إين أبرأ إليك: "فقال

فهو رّد. وعن عبيد اهلل بن عدي  ؛أو خالف أهل العلم باب إذا قىض احلاكم بجور، :ذلك

أرأيت إن لقيت  ؛رسول اهلل يا :أخربه أنه قال بن اخليار أن املقداد بن األسود ؓ

 :ثم الذ مني بشجرة فقال ،يف فقطعهافرضب إحدى يدي بالس ،رجال  من الكفار فاقتتلنا

 فقال يا"، ال تقتله: "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ؟!رسول اهلل بعد أن قاهلا قتله ياأأ ،أسلمت هلل
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ال " :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،ما قطعهاإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ؛رسول اهلل

" وإنك منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ،فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ؛تقتله

فإذا  ،أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم ومعناه: .9٥ومسلم 40١9البخاري

 ،صار دمه مباحا  بحق القصاص :فإن قتله مسلم بعد ذلك ،ن الدم كاملسلموأسلم صار مص

د إحلاقه بالكفر كام تقوله املبتدعة الضالل ا . من تكفري املسلم بالكبرية خلوارجوليس املرا

فصبحنا احلُُرقات من  ،يف رسية ملسو هيلع هللا ىلصبعثنا رسول اهلل  :قال ¶أسامة بن زيد وعن 

فذكرته للنبي  ،فطعنته فوقع يف نفيس من ذلك ،ال إهل إال اهلل: فأدركت رجال  فقال ،جهينة

 يا :قلت :قال!"، ال إهل إال اهلل وقتلته؟ :أقال: "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،صىل اهلل عليه وسلم

أقاهلا أم ؟! حتى تعلمأفال شققت عن قلبه : "قال ،إنام قاهلا خوفا  من السالح ؛رسول اهلل

فقال سعد بن أيب  :قال، ام زال يكررها عيل حتى متنيت أين أسلمت يومئذ؟!"، فال

قال  :قال، حتى يقتله ذو البطني يعني أسامة وأنا واهلل ال أقتل مسلام  : وقاص ؓ

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٱُّٱ: قل اهلللم يأ :رجل

وأنت وأصحابك تريدون أن  قد قاتلنا حتى ال تكون فتنة، :فقال سعد؟! ٣9األنفال:  َّمخ

بعث رسول اهلل  :قال وعن عقبة بن مالك ؓ .9٦مسلم تقاتلوا حتى تكون فتنة.

فشّذ رجل من القوم فاتبعه رجل من الّسية معه السيف  ،رسية فأغاروا عىل قوم ملسو هيلع هللا ىلص

فنمي احلديث إىل ، فرضبه فقتله ،فلم ينظر فيه، إين مسلم :فقال الشاّذ من القوم ،شاهر

رسول اهلل ما قال الذي قال إال  واهلل يا فقال القاتل: ،فقال قوال  شديدا   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ُتعرف املساءة يف  ملسو هيلع هللا ىلص،فأعاده فأقبل عليه رسول اهلل فأعرض عنه ثالثا   ،تعّوذا  من القتل
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وابن  ١١0\4أمحد قاهلا ثالثا ." وجل أبى عيل من قتل مؤمنا   إن اهلل عز: "ثم قال ،وجهه

 من هذه األحاديث وغريها بأن من أظهر فتبنّي  وهذا لفظه. ١٨٢7٢والبيهقي ٥94١حبان

هل قال  ؛فإنه جيب الكف عنه حتى يتبني أمره ؛شيئا  من عالمات اإلسالم القولية أو الفعلية

قال ؟! أو أنه قاله أو فعله متعّوذا   ؟!ادقا  بدخوله يف اإلسالمهذا القول أو فعل هذا الفعل ص

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱ: تعاىل

 مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

 مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام )وال  94النساء:  َّ  مغ جغ مع جع مظ حط

فلحقه املسلمون  ،الرجل يف ُغنيمة لهكان  :قال؛ (تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا  

)عرض احلياة  :فأنزل اهلل يف ذلك إىل قوله ،فقتلوه وأخذوا ُغنيمته ،السالم عليكم :فقال

ة  :قال البغوي ؒ .٣0٢٥ومسلم 4٥9١البخاري تلك الُغنيمة. الدنيا( إذا رأى الغزا

ان إذا غزا قوما  فإن ك ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  ؛فعليهم أن يكّفوا عنهم ،يف بلد أو قرية شعر اإلسالم

عن النبي  عن أنس بن مالك ؓ .ـها وإن مل يسمع أغار عليهم. ،سمع أذانا  كّف عنهم

 ،فإن سمع أذانا  كّف عنهم ؛أنه كان إذا غزا بنا قوما  مل يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر ملسو هيلع هللا ىلص

، من الدماءباب ما حُيقن باألذان  ب عليه:وبوّ ٦١0البخاري وإن مل يسمع أذانا  أغار عليهم.

إذا كان من خرج  :قال ابن سعدي ؒ .من وجه آخر عن أنس ؓ ٣٨٢ومسلم

مأمورا   :واستعّد بأنواع االستعداد لإليقاع هبم ،للجهاد يف سبيل اهلل وجماهدة أعداء اهلل

وخوفا  عىل  ،وكانت القرينة يف أنه إنام أسلم تعّوذا  من القتل ،بالتبنّي ملن ألقى إليه السالم
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 ،إن ذلك يدل عىل األمر بالتبنّي والتثبت يف كل األحوال التي يقع فيها نوع اشتباهف ؛نفسه

ـها. عن عمران بن  .رشد والصوابفيتثّبت فيها العبد حتى يتضح له األمر وبني ال

ما  قال: ،هلكت يا عمران :ى نافع بن األزرق وأصحابه فقالوا أت قال: حصني ؓ

: أهلكني؟ما الذي  :قال، بىل :قالوا ، هلكُت   مث  هت مت ٱُّٱ:قال اهلل قالوا

قد قاتلناهم حتى : قال، ٣9األنفال:  َّمخ جخ مح جح مج حج

 :قالوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصإن شئتم حدثتكم حديثا  سمعته من رسول اهلل  ،فكان الدين كله هلل ،نفيناهم

وقد بعث جيشا  من  ملسو هيلع هللا ىلصشهدت رسول اهلل ، نعم :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصوأنت سمعته من رسول اهلل 

فحمل رجل  ،فلام لقوهم قاتلوهم قتاال  شديدا  فمنحوهم أكتافهم ،املسلمني إىل املرشكني

 إين مسلم، ،ال إهل إال اهللشهد أأ من حُلَمتي عىل رجل من املرشكني بالرمح فلام غشيه قال:

ما الذي : "وقال، هلكت ؛رسول اهلل يا :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأتى رسول اهلل  ،فطعنه فقتله

فهاّل شققت : "ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل  ،فأخربه بالذي صنع ،مرة أو مرتني؟!"، صنعت

 لو شققت بطنه لكنت أعلم ما يف قلبه؟ ؛رسول اهلل يا :قال؟!"، عن بطنه فعلمت ما يف قلبه

فسكت عنه رسول اهلل  :قال"، وال أنت تعلم ما يف قلبه ،فال أنت قبلت ما تكلم به: "قال

لعل عدوا   :فقالوا ، فدفناه فأصبح عىل ظهر األرض ،فلم يلبث يسريا  حتى مات ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،لعل الغلامن نعسوا  فقلنا:، فأصبح عىل ظهر األرض ،أمرنا غلامننا حيرسونه فدفناه ثم ،نبشه

، فألقيناه يف بعض تلك الشعاب، فأصبح عىل ظهر األرض ،فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا

ولكن اهلل أحب أن يريكم  ، منهرشإن األرض لتقبل من هو : "فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي 

قال جندب بن عبد اهلل  بنحوه. 4٣9\4وأمحد ٣9٣0ابن ماجه" م حرمة ال إهل إال اهللتعظي
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. مسلمال حيولّن بينه وبني اجلنة ملء كف من دم  ؛أحدكم ليتق   :البجيل ؓ

ولو مل يرد مرّصحا  برفعه : قال ابن حجر وهذا لفظه. ٣74٢٢وابن أيب شيبة 7١٥٢البخاري

وهو وعيد شديد لقتل مسلم  ،ألنه ال يقال بالرأي ؛لكان يف حكم املرفوع :كام عند الطرباين

 ـها.                  بغري حق.

ورضب بسيفه  ،وقطع وتره ،حيث كّس نبله؛ منها ما تقدم عن حممد بن مسلمة ؓ

ملا أمره ؛ ومنها ما تقدم عن ُأهان بن صيفي الغفاري ؓ .واختذ سيفا  من خشب ،ُأحدا  

وابن عمك عهد إيّل إذا كانت  ♠إن خلييل  :فقال ،بأن خيرج معه ويعينه عيل ؓ

ملا هنى  ؛ومنها ما تقدم عن أيب بكرة ؓ فتنة بني املسلمني أن أتخذ سيفا  من خشب.

موقف سعد بن أيب  اومنه .األحنف بن قيس أن يذهب لنرصة عيل ؓ

فجاءه  ،يف إبله كان سعد بن أيب وقاص ؓ :فعن عامر بن سعد قال؛ وقاص ؓ

أنزلت يف إبلك  فنزل فقال له: أعوذ باهلل من رش هذا الراكب، ابنه عمر فلام رآه سعد قال:

 !سكتا فرضب سعد يف صدره فقال: ؟ركت الناس يتنازعون املُلك بينهموغنمك وت

وعند  ٢9٦٥مسلم" العبد التقي النقي اخلفيإن اهلل حيب : "يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

ال واهلل حتى  ؟!أيف الفتنة تأمرين أن أكون رأسا   ؛أي ُبنّي  بلفظ أن سعدا  قال: ١77\١أمحد

مع  فهذا سعد ؓ، وإن رضبت به كافرا  قتله ،أعطى سيفا  إن رضبت به مؤمنا  نبا عنه

ومع ذلك يعتزل الفتنة التي ، "رم فداك أيب وأمي: "اله يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصمكانته وقد قال النبي 

من كان له إبال  : "عند الفتنة ا لسنة نبيه ؓتباع  او ،كل ذلك لسالمة دينه ؛بني املسلمني

   .كام تقدم" ومن كان له أرض فليلحق بأرضه ،ومن كان له غنام  فليلحق بغنمه ،فليلحق بإبله
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ي أسامة إىل عيل أرسلن :فعن حرملة موىل أسامة قال؛ ¶ومنها موقف أسامة بن زيد 

لو كنت  :يقول لك :فقل له ما خّلف صاحبك؟ إنه سيسألك اآلن فيقول: :وقال ¶

  .7١١0البخاري ولكن هذا أمر مل أره. يف شدق أسد ألحببت أن أكون معك فيه،

مع ورود النص بأنه أقرب الطائفتني  ن هذا موقف الصحابة من قتال عيل ؓفإذا كا

 :ويف رواية ،أدنى الطائفتني إىل احلق :ويف رواية ،أوىل الطائفتني باحلق :ويف رواية ،من احلق

وقد أخرب النبي ، وكل هذه الروايات يف مسلم من حديث أيب سعيد ؓ، أوالهم باحلق

هؤالء الصحابة الذين امتنعوا من القتال مع  :ومع ذلك؛ بأن عامرا  تقتله الفئة الباغية ملسو هيلع هللا ىلص

واستدلوا  ؟!أال تقاتل ملا قيل له:  قال سعد ؓرأوا بأنه قتال فتنة كام عيل ؓ

 َّمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٱُّٱ:بقوله تعاىل
وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا  ،قد قاتلنا حتى ال تكون فتنة فقال سعد: ،٣9األنفال: 

ومنها موقف ابن عمر  .بأهنا فتنة وكذا سامها ُأهان ؓ .9٦مسلم حتى تكون فتنة.

إن الناس  :فقاال ،أتاه رجالن يف فتنة ابن الزبري ¶فعن نافع أن ابن عمر ؛ ¶

يمنعني  فقال:؟! فام يمنعك أن خترج ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنت ابن عمر وصاحب رسول اهلل  ،قد ضيعوا 

 َّمج حج مث  هت مت ٱُّٱ: ألم يقل اهلل :قاال، أن اهلل حرم عيل دم أخي
وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى  ،وكان الدين هلل ،قاتلنا حتى مل تكن فتنة فقال:؟! ٣9األنفال: 

خرج علينا  :وعن سعيد بن جبري قال .4٥١٣البخاري ويكون الدين لغري اهلل. ،تكون فتنة

 وهل تدري ما الفتنة؟ :فقال ؟!كيف ترى يف قتال الفتنة :فقال رجل، ¶ابن عمر 

 .لكم عىل املُلكوليس كقتا ،وكان الدخول عليهم فتنة ،يقاتل املرشكني ملسو هيلع هللا ىلصكان حممد 
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أال تسمع  ؛يا أبا عبد الرمحن :جاءه فقال أن رجال   ¶وعن ابن عمر  .4٦٥١البخاري

فام يمنعك  ؟!اآلية 9احلجرات:  َّ نن من زن  رن مم ٱُّٱ: ما ذكر اهلل يف كتابه

أحب إيل من  :ُأعري هبذه اآلية وال أقاتل ؛بن أخي يا :فقال ؟!ال تقاتل كام ذكر اهلل يف كتابهأ

 9٣النساء:  َّ ىل  مل يك ىك ٱُّٱ: يقول اهلل تعاىل أن ُأعري هبذه اآلية التي

إنام مثلنا يف هذه الفتنة كمثل قوم يسريون عىل  :قال ¶وعن ابن عمر  البخاري. .اآلية

فأخذ بعضهم يمينا  وشامال   ،فبينام هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة ،جادة فيعرفوهنا

فأبرصنا طريقنا األول  ،اهلل ذلك عنا وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جىّل  ،فأخطأ الطريق

ما  ،إنام هؤالء فتيان قريش يقتتلون عىل هذا السلطان وعىل هذه الدنيا، فعرفناه فأخذنا فيه

 ،أبو نعيم يف احللية أبايل أال يكون يل ما يقتل عليه بعضهم بعضا  بنعيّل هاتني اجلرداوين.

وعن أيب العالية الرباء أن عبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن  ترمجة ابن عمر. والسري للذهبي يف

فقال  ،فمّر هبام عبد اهلل بن عمر وهو يطوف بالبيت ،صفوان كانا ذات يوم قاعدين يف احلجر

ه بقي أحد خريا  من هذا أحدمها لصاحبه: فه :ثم قال لرجل ؟أترا فلام  ،ادعه لنا إذا قىض طوا

فه وصىل هذا عبد اهلل بن الزبري وعبد اهلل بن صفوان  : ركعتني أتاه رسوهلام فقالقىض طوا

ما يمنعك أن تبايع أمري  ؛يا أبا عبد الرمحن فقال عبد اهلل بن صفوان: ،فجاء إليهام ،يدعوانك

 ،بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام :ـ فقال؟!ـ يعني ابن الزبري املؤمنني ــ

تصبب أيديكم من دماء  ، أبايعكم وأنتم واضعو سيوفكم عىل عواتقكموال ال :فقال

 :فعن أيب املنهال قال؛ . ومنها موقف أيب برزة األسلمي ١٦٨0٨ؓالبيهقي املسلمني.

فأول يشء  ؟!أال ترى ما وقع فيه الناس ؛يا أبا برزة :فقال أيب ،انطلقت أنا وأيب إىل أيب برزة
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إنكم يا معرش  ،اهلل أين أصبحت ساخطا  عىل أحياء قريشإين أحتسب عند  :سمعته تكلم به

 ،وإن اهلل أنقذكم باإلسالم ،العرب كنتم عىل احلال الذي علمتم من الذّلة والقلة والضاللة

إن ذاك  ؛وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم ،حتى بلغ منكم ما ترون ♥وبمحمد

الذين بني أظهركم واهلل إن يقاتلون وإن هؤالء  ،الذي بالشام واهلل إن يقاتل إال عىل الدنيا

واملراد  .7١١٢البخاري. ة واهلل إن يقاتل إال عىل الدنياوإن ذاك الذي بمك ،إال عىل الدنيا

ء بالبرصةالقرّ  :والذين بني أظهرهم مروان ومن معه، هنا بأهل الشام: ابن  :والذي بمكة، ا

، فإين ال أراك تركت أحدا   ؟!أمرين إذا  فام ت :يف رواية قال أيب قال ابن حجر يف الفتح: الزبري.

خفاف الظهور  ،ال أرى خري الناس اليوم إال عصابة مخاص البطون من أموال الناس :قال

 ة،ال أرى اليوم خريا  من عصابة ُملبد :7١١7٨ويف رواية عند ابن أيب شيبة من دمائهم.

يدل عىل أن  حجر:قال ابن ، خفاف ظهورهم من دمائهم ،مخاص بطوهنم من أموال الناس

ـها.  وترك الدخول يف كل يشء من قتال املسلمني. ،أبا برزة كان يرى االنعزال يف الفتنة

أال خترج تقاتل  :ال مروان بن احلكم أليمن بن خريمق؛ موقف أيمن بن خريم ؓ

 ،ال إهل إال اهلل :وإهنام عهدا إيل أال أقاتل أحدا  يقول ،إن أيب وعمي شهدا بدرا  : فقال! ؟معنا

 فخرج وهو يقول: :قال، فاخرج عنا :قال، فإن أنت جئتني برباءة من النار قاتلت معك

 .١٦٨١١أخرجه البيهقي
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ال حيل دم امرئ مسلم يشهد : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال عن عبد اهلل بن مسعود ؓ

واملفارق ، والثيب الزاين، النفس بالنفس: أن ال إهل إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث

قام فينا رسول اهلل  وعنده بلفظ: ١٦7٦ومسلم ٦٨7٨البخاري". التارك للجامعة هلدين

وبمثله عن عائشة ، احلديث" ال حيل دم رجل مسلم ؛والذي ال إهل غريه: "فقال ملسو هيلع هللا ىلص

ال حيل : "يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :أهنا قالت ٥٨\٦وعند أمحد .عند مسلم ▲

أو قتل نفسا  ، أو كفر بعدما أسلم، ما ُأحصنبعدإال من زنى ؛ دم امرئ مسلم إال من ثالثة

 :قال وعن عثامن ؓ من وجه آخر. 40٥٣والنسائي4٣٥٣ ه أبو داودوروا" فقتل هبا

رجل زنى بعد  دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: ال حيل  : "يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

" فعليه القتل ؛رتد بعد إسالمهاأو ، فعليه القود ؛أو قتل عمدا  ، فعليه الرجم ؛إحصان

 :وعن أيب رجاء قال .٢٥٣٣ماجهوابن  4٥0٢وأبو داود 40٦٢والنسائي ٦٣\١أمحد

 فقال: ،ثم أذن هلم فدخلوا  ،حدثني أيب قالبة أن عمر بن عبد العزيز أبرز رسيره يوما  للناس

 قال يل:، وقد أقادت هبا اخللفاء ،القسامة القود هبا حق نقول: :قالوا  ؟ما تقولون يف القسامة

عندك رؤوس األجناد  ؛مننييا أمري املؤ :فقلت، ونصبني للناس ؟ما تقول يا أبا قالبة

ق أنه قد زنى مل أرأيت لو أن مخسني منهم شهدوا عىل رجل حمصن بدمش، وأرشاف العرب
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أرأيت لو أن مخسني منهم شهدوا عىل رجل بحمص أنه  قلت:، ال :قال ؟أكنت ترمجه ،يروه

أحدا  قّط إال  ملسو هيلع هللا ىلصفو اهلل ما قتل رسول اهلل  قلت:، ال :قال أكنت تقطعه ومل يروه؟ ،رسق

أو رجل ، أو رجل زنى بعد إحصان، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل :ثالث خصال إحدىيف 

ويف لفظ عند ابن أيب شيبة  .٦٨99البخاري .رب اهلل ورسوله وارتد عن اإلسالمحا

وال عمر رجل من  وال أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصما قتل عىل عهد رسول اهلل  :قال أبو قالبة ٢7٨9١

ما حّل  :قالت ▲وعن عائشة  أو حارب اهلل ورسوله.، قتل أو، ازن :املسلمني إال من

، والثيب الزاين، قتل النفس بالنفس دم أحد من أهل هذه القبلة إال من استحل ثالثة أشياء:

 .٢7٨9٥ابن أيب شيبة  .مني أو اخلارج من مجاعة املسلمنيواملفارق مجاعة املسل

داللة رصحية عىل أن األصل يف دم املسلم احلُرمة إال ما استثناه الشارع  :ففي هذه األحاديث

كام قال النبي  ،فاألصل حّل دمه إال ما استثناه الشارع احلكيم :وأما دم الكافر، احلكيم

فإذا  ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إهل إال اهلل ويؤمنوا يب وبام جئت به: "ملسو هيلع هللا ىلص

وعن  .٢١مسلم" وحساهبم عىل اهلل ،دماءهم وأمواهلم إال بحقهاعصموا مني  :فعلوا ذلك

من شهد  فقال: ؟ما حيرم دم العبد وماله :سألت أنس بن مالك ؓ :ميمون بن سياه

فهو املسلم الذي له ما  ؛وأكل ذبيحتنا ،وصىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،أال إهل إال اهلل

فال  ،املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله فذلك :ويف رواية وعليه ما عىل املسلم. ،للمسلم

واجلامع لذلك كله كام ، وكل ذلك جاء مرفوعا   .٣9١.٣9٣البخاري خُتفروا اهلل يف ذمته.
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وحسابه  ،حرم ماله ودمه :وكفر بام يعبد من دون اهلل ،ال إهل إال اهلل :من قال: "ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .٢٣مسلم" عىل اهلل

 :أال ثم تكون فتن ،إنه ستكون فتن: "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال عن أيب بكرة ؓ

أال فإذا نزلت أو ، واملايش فيها خري من الساعي إليها، القاعد فيها خري من املايش فيها

ومن كانت له ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، فمن كان له إبل فليلحق بإبله ؛وقعت

أرأيت من مل تكن له إبل وال غنم  ؛يا رسول اهلل :فقال رجل :قال"، فليلحق بأرضهأرض 

مهللا  ،ثم لينج إن استطاع النجاء ،سيفه فيدق عىل حّده بحجر يعمد إىل: "قال وال أرض؟

أرأيت  ؛يا رسول اهلل :فقال رجل :قال ؟!مهللا هل بّلغت ؟!مهللا هل بّلغت ؟!هل بّلغت

فرضبني رجل بسيفه أو  ،يب إىل أحد الصفني أو إحدى الطائفتنيإن ُأكرهت حتى ينطلق 

 .٢٨٨7مسلم" ويكون من أصحاب النار ،يبوء بإثمه وإثمك: "قال جييء سهم فيقتلني؟

 ؟!ضح وأسلم منهبيانا  أو :فهل جتد بعد هذا البيان النبوي اجلامع لسالمة دين العبد

يدي الساعة فتنا  كقطع الليل إن بني : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :قال وعن أيب موسى ؓ

القاعد فيها  ،ويميس مؤمنا  ويصبح كافرا  ، يصبح الرجل فيها مؤمنا  ويميس كافرا   ؛املظلم

فاكّسوا  ،واملايش فيها خري من الساعي ،والقائم فيها خري من املايش ،خري من القائم
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بيته فليكن  فإن دخل عىل أحد ؛وارضبوا بسيوفكم احلجارة ،وقّطعوا أوتاركم ،قسَيكم

  ٣9٦١وابن ماجه  4٢٥9وأبو داود 4١٦\4أمحد " كخري ابني آدم

 وصححه.٢٢04والرتمذي

ويميس مؤمنا  ويصبح  ،يصبح الرجل مؤمنا  ويميس كافرا  : "وكان احلسن يقول يف حديث

ويميس ، ويميس مستحال  له ،يصبح الرجل حمّرما  لدم أخيه وعرضه وماله قال:"؛ كافرا  

  ملسو هيلع هللا ىلصبل حث النبي  .٢١9٨الرتمذي يه وعرضه وماله ويصبح مستحال  له.حمرما  لدم أخ

 فعن ُأهبان بن صيفي الغفاري ؓ ؛عىل أن يتخذ سيفا  من خشب عند ظهور الفتنة

إن خلييل وابن  :فقال له، إليه فدعاه إىل اخلروج معه جاء عيل بن أيب طالب ؓ :قال

فإن شئت خرجت  ،فقد  اختذته ،خشبعمك عهد إيل إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا  من 

وابن  ٢٢0٣والرتمذي ٦9\٥أمحد ال حاجة يل فيك وال يف سيفك. فقال:، به معك

فقيل ملحمد  ملن هذا؟ :فإذا فسطاط فقلت ،مررت بالّربذة :وعن أيب بردة قال .٣9٦0ماجه

 ،إنك من هذا األمر بمكان ؛رمحك اهلل :فقلت، فاستأذنت عليه فدخلت عليه ،بن مسلمة

إنه ستكون فتنة : "قال ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  :فقال ،فلو خرجت إىل الناس فأمرت وهنيت

 ،واكّس نبلك ،فأت بسيفك ُأحدا  فارضب به عرضه :فإذا كان ذلك ،وفرقة واختالف

فقد كان "، وجل أو يعافيك اهلل عز ،واجلس يف بيتك حتى تأتيك يد خاطئة ،واقطع وترك

فإذا  ،طهكان معلقا  بعمود الفسطاط فاخرت استنزل سيفا   ثم، وفعلت ما أمرين به ملسو هيلع هللا ىلصما قال 
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وعن أيب  .٣9٦٢وابن ماجه 49٣\٣وأمحد ٣7١٨7ابن أيب شيبة  سيف من خشب.

 ،رسول اهلل وسعديك لبيك يا قلت:"، يا أبا ذر" :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهلل  :قال ذر ؓ

، اهلل يل ورسولهما خار  قلت:"، كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟: "قال

 أفال آخذ سيفي فأضعه عىل عاتقي؟ ؛رسول اهلل يا :قلت :قال"، عليك بمن أنت منه: "قال

فإن ُدخل  قلت: :قال"، تلزم بيتك" :قال فام تأمرين؟ :قلت :قال"، شاركت القوم إذا  : "قال

 فألق ثوبك عىل وجهك يبوء بإثمك ؛فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف: "قال عيّل بيتي؟

 .٣9٥٨وابن ماجه 4٢٦١وأبو داود ١49\٥أمحد". فيكون من أصحاب النار ،وإثمه

قال  :فقاال ¶كنت مع عبد اهلل وأيب موسى  :فعن شقيق قال؛ قلة العلم *فمنها:

ويكثر فيها  ،إن بني يدي الساعة ألياما  ينزل فيها اجلهل وُيرفع فيها العلم: "ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ويظهر  ،يزول فيها العلم ؛بني يدي الساعة أيام اهلرج: "ويف رواية، القتل واهلرج:"، اهلرج

 .٢٦7٢ومسلم 70٦٦البخاري". فيها اجلهل

 ىث ٱُّٱ: قال تعاىل؛ عدم الرجوع ألهل العلم عند نزول النوازل وحصول الفتن *ومنها:

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث

هذا تأديب من اهلل  : ؒ قال ابن سعدي ٨٣النساء:  َّ ٰىين ىن نن

وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصالح  ،لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق
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عليهم أن يتثّبتوا وال  :أو باخلوف الذي فيه مصيبة ،العامة ما يتعّلق باألمن ورسور املؤمنني

أهل الرأي  ؛ه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهمبل يرّدون ،يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب

فإن رأوا يف إذاعتها  ،الذين يعرفون املصالح وضّدها ،والعلم والنصح والعقل والرزانة

وإن رأوا أنه  ،فعلوا ذلك :وحتّرزا  من أعدائهم ،ورسورا  هلم ،مصلحة ونشاطا  للمؤمنني

 : وهلذا قال ؛صلحته مل يذيعوهأو فيه مصلحة ولكن مرضته تزيد عىل م ،ليس فيه مصلحة

أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة  َّ ٰىين ىن نن منٱُّٱ

وهي أنه إذا حصل بحث يف أمر من  ؛ويف هذا دليل عىل قاعدة أدبّية، وعلومهم الرشيدة

فإنه  ؛وال ُيتقّدم بني أيدهيم ،وجُيعل إىل أهله ،ينبغي أن ُيوىَل من هو أهل لذلكف :األمور

وفيه النهي عن العجلة والتّّسع يف نرش ، رى للسالمة من اخلطأأقرب إىل الصواب وأح

فُيقدم  ؟هل هو مصلحة :واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه ،األمور من حني سامعها

 ـهاـ.  .فُيحجم عنه ؟أم ال ،عليه اإلنسان

كنت واقفا  مع أيب بن  :فعن عبد اهلل بن احلارث قال؛ حّب الدنيا وطلبها *ومنها:

إين  :قال، أجل قلت:، ال يزال الناس خمتلفة أعناقهم يف طلب الدنيا :فقال كعب ؓ

فإذا سمع به  ،ُيوشك الفرات أن حيّس عن جبل من ذهب: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

 :قال"، لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبّن به كله :فيقول من عنده ،الناس ساروا إليه

  .٢٨9٥مسلم". فُيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ،تتلون عليهفيق"

 ؛رحم اهلل مروان، أراد دنانري الشام ؛رحم اهلل ابن الزبري يقول: ¶وكان ابن عمر 

 .٣7٣١٢ابن أيب شيبة . أراد دراهم العراق
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أتدرون ما : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فعن أيب هريرة ؓ ؛ضعف الديانة :*ومنها

: ؟!"،املفلس إن املفلس من أمتي يأ ي : "فقال ،املفلس فينا من ال درهم له وال متاع قالوا

قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم وويأ ي  ،يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة

فإن فنيت حسناته قبل أن  ،فُيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،هذا ورضب هذا

 .٢٥٨١مسلم". ت عليه ثم طرح يف النارُأخذ من خطاياهم فُطرح :ُيقىض ما عليه

 ىي ني مي  زي ري ٱُّٱ: قال تعاىل؛ الثقة بالنفس :*ومنها كام يقال

 ٨٣النساء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي

ف هلا :*ومنها  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فعن أيب هريرة ؓ؛ التعّرض للفتنة واالسترشا

واملايش فيها خري  ،والقائم خري من املايش ،القاعد فيها خري من القائم :ستكون فتن: "قال

 70٨٢البخاري". به فمن وجد ملجأ أو معاذا  فليعذ ،ن ترّشف هلا تسترشفهمَ  ،من الساعي

  .٢٨٨٦ومسلم

يفّر  ؛يوشك أن يكون خري ما للمسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر: "ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .70٨٨البخاري". بدينه من الفتن

حصني للمسلم من الوقوع يف  امل الصاحلة حصنفإن األع ؛قلة األعامل الصاحلة *ومنها:

بادروا باألعامل فتنا  كقطع الليل " :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فعن أيب هريرة ؓ؛ الفتن

يبيع دينه بعرض  ،أو يميس مؤمنا  ويصبح كافرا   ،يصبح الرجل مؤمنا  ويميس كافرا   ،املظلم

 ١١٨0مسلم". من الدنيا

 .٢94٨مسلم". العبادة يف اهلرج كهجرة إيل: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن معقل ؓ
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يقتل الرجل : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  كام يف حديث أيب موسى ؓ؛ نزع العقول :*ومنها

بته ــ يعني يف الفتنة ــ ومعنا عقولنا ذلك ؛ رسول اهلل يا :قلنا "،جاره وأخاه وابن عمه وذا قرا

وخيلف له هباء من الناس  ،تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ال: "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  اليوم؟

 .٣9٥9وابن ماجه  ٣7٣7٣ابن أيب شيبة". ال عقول هلم

 :فإن استطعت أن متوت يف وقفاهتا ،إن للفتن وقفات وبعثات :وقال حذيفة ؓ

 ووقفاهتا: ،سّل السيف :بعثاهتا قال: ؟ما وقفات الفتنة وما بعثاهتا قيل حلذيفة:، فافعل

 .٣7٣٣4ابن أيب شيبة  بأذهب لعقول الرجال من الفتن.ما اخلمر رصفا   وقال:، إغامده

 ملا ذكر القتال يف الفتنة قال: ¶فعن عبد اهلل بن عمرو ؛ عدم كف اللسان *ومنها:

 ٣9٦7وابن ماجه 4٢٦٥وأبو داود ٣7١0٨ابن أيب شيبة . اللسان فيها أشد من وقع السيف

، باب يف كف اللسان: بو داودعليه أوقد بوب ، واملوقوف أصح ،وقد جاء مرفوعا  وموقوفا  

 .٢١7٨وكذا بوب عليه الرتمذي، باب كف اللسان يف الفتنة :وابن ماجه

:رضينا باهلل ربا  ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي رسول اهلل  كام قال عمر ؓ؛ عدم التعّوذ منها *ومنها:

 من رش الفتن. :ـويف رواية، عائذا  باهلل من سوء الفتن ،وباإلسالم دينا  وبمحمد رسوال  

  .باب التعّوذ من الفتن :ب عىل ذلك البخاريوبوّ  ٢٣٥9ومسلم 70٨9البخاري 

  خك حك جك مق حق ٱُّٱ :قال تعاىل؛ طلب امللك والرئاسة واإلعانة عليه *ومنها:

وعن ، ٣4النمل:  َّ  حم جم هل ملخل حل جل مك لك

جييء املقتول بقاتله يوم القيامة : "قال ملسو هيلع هللا ىلصحدثني فالن عن النبي  :قال جندب ؓ
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 فاّتقها. قال جندب:"، قتلته عىل ُملك فالن فيقول: ؟هذا فيم قتلنيسل  فيقول:

 .400٣والنسائي ٣7٣\٥أمحد

 ىن نن من زن  رن مم ٱُّٱ: قال تعاىل؛ البغي والعدوان :*ومنها
  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين
وهذا يشء من  .9احلجرات:  َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت

 وليحرص املسلم أن يكون مفتاحا  لكل خري مغالقا  لكل رّش. ،األسباب
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د به وما يقع من فتنة  ،اإلشارة إىل تعظيم وحتريم دماء املسلمني :فيام تقدم من الكالم املرا

وأما هذه اجليوش النظامية وعساكر الطواغيت القائمة حلامية الطاغوت ، القتال بينهم

 ،وقضاهتا الذين حيكمون عىل خيار األمة باإلعدام وكذا املحاكم الطاغوتية ،ودولته

فقة لطواغيتهم دنا يف هذه الرسالة ؛ويستدلون بآية املحاربة موا وهؤالء أشبه  ،فليسوا هم مرا

فإن هؤالء التتار ال يقاتلون عىل دين  أحواهلم ما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال:

فمن دخل يف طاعتهم كّفوا عنه وإن  ،ن الناس حتى يدخلوا يف طاعتهمبل يقاتلو ،اإلسالم

نيا  أو هيوديا   وإن كان من األنبياء  ومن مل يدخل كان عدوا  هلم ،كان مرشكا  أو نرصا

 .٥٥٢\٢٨الفتاوى. والصاحلني

فمن دخل يف طاعتهم جعلوه وليا  هلم وإن  ؛وهم يقاتلون عىل ُملك جنكيز خان :وقال أيضا  

وال يقاتلون  ،ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا  هلم وإن كان من خيار املسلمني ،كان كافرا  

 .٥٢١\٢٨الفتاوى . عىل اإلسالم
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 ،وأن يؤلف بني قلوب عباده املؤمنني ،أسأل اهلل أن يعصمنا ومجيع املسلمني من رّش الفتن

ين أهل السنة يف كل وأن ينرص عباده املجاهد ،متهم عىل ما حيب ربنا ويرضاهوأن جيمع كل

 وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  كثريا .      ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد ،مكان

 ـهـ١4٣٥\٨\٦

 


